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บทคัดย่อ 
 
 ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ส้ินสุดลง กลุ่มประชาคมโลกต่างมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ การคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดสันติภาพและความเจริญกา้วหนา้ข้ึนในโลก จึง
ร่วมมือกนัจดัตั้งองค์การสหประชาชาติข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์หลกัท่ีส าคญัประการหน่ึงไดแ้ก่ การคุม้ครอง
มนุษยชาติใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั ต่อมาท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัสามญั 
สมยัท่ี ๓ ไดมี้ขอ้มติรับรองปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน เม่ือวนัท่ี ๑๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ.๑๙๔๘) 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในส่ีสิบแปดประเทศแรกท่ีลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบบัน้ีในการประชุม
ดงักล่าว ซ่ึงจดัข้ึน ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาดงักล่าวไว้
โดยชดัแจง้ โดยมุ่งคุม้ครองสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม สิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิทาง
วฒันธรรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญติัรับรองสิทธิมนุษยชนไวอ้ย่าง
ละเอียดและชัดเจนพอสมควรแล้ว การจะมีบทบัญญัติใดเพิ่มเติมลงไปอีกย่อมจะท าให้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญขยายออกไปโดยไม่จ  าเป็น ส่วนความห่วงใยในประเด็นอ่ืนของสหประชาชาติยงัเป็นเพียง
รายละเอียด หากน ามาบญัญติัในรัฐธรรมนูญย่อมก่อความยุ่งยากในการปรับปรุงแกไ้ข สมควรบญัญติัไวเ้ป็น
กฎหมายล าดบัรองลงไป ผูเ้ขียนจึงไม่มีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนัในประเด็นเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน แต่มีขอ้เสนอแนะให้ตรวจสอบบทบญัญติัแห่งกฎหมายของไทยว่า
บญัญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไวค้รบถ้วนหรือไม่ หากยงัไม่มี
บทบญัญติัในประเด็นใดหรือมีแลว้แต่ยงัไม่ครบถว้น ก็สมควรให้มีการพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมายฉบบัเดิมหรือตรากฎหมายฉบบัใหม่ข้ึนเพื่อใหค้วามคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นนั้นๆ.   
  
ค าส าคญั: สิทธิมนุษยชน, ปฎิญญาสากล, รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

 

 
Abstract 

 

    
   After World War II, most people around the world agreed that human rights protection is 

important. Protection of human rights will bring peaceful and more development to the world. 

The United Nation was set up for many reasons. Protection of human rights is one of the main 

reasons. The resolution of the United Nations General Assembly session III confirmed the 

Universal Declaration of Human Rights on 10
th

 of December, 1948. Thailand is one of 48 

countries that ratified the Universal declaration in Paris, France. The Constitution of the 

Kingdom of Thailand 1997 and 2007 affirmed human rights in the Universal declaration clearly. 

One of the main purposes of the Constitution is to protect the rights of people civilly, politically, 

socially, economically, and culturally. The Present Constitution of Thailand has clear provisions 

concerning human rights. Adding further human rights provisions to the constitution is 

unnecessary due to existing Acts dealing with human rights. Additionally the difficulty in 

amending constitutional provisions is enormous. The other concerns of the United Nation may be 

dealt with by writing other Acts and having them instated (if necessary). Fortunately there is no 

suggestion to amend the current Constitution for human rights purposes. However, the other Acts 

should be examined on the potential and effectiveness of the human rights provision. The 

provision of the Acts that protecting human right should be reviewed to support the Universal 

Declaration of Human Rights in an effective manner.     

  

KEY WORD: HUMAN RIGHT, DECLARATION, CONSTITUTION   
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สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 

ธีระพงศ ์จิระภาค   
 
บทน า 
  ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ส้ินสุดลง กลุ่มประชาคมโลกต่างมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะก่อให้เ กิดสันติภาพและความ
เจริญกา้วหนา้ข้ึนในโลก จึงร่วมมือกนัจดัตั้งองคก์ารสหประชาชาติ (The United Nation หรือ UN) 
ข้ึน เพื่อคุม้ครองมนุษยชาติใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั๒ 
  ท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัสามญั สมยัท่ี ๓ ไดมี้ขอ้มติรับรองปฏิญญาสากลวา่ดว้ย
สิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) เม่ือวนัท่ี  ๐ ธนัวาคม พ.ศ. 
๒๔๙               (ค.ศ. ๙๔๘) ซ่ึงขอ้มติดงักล่าวถือเป็นเอกสารประวติัศาสตร์ในการวางรากฐานดา้น
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบบัแรกของโลก และถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบบัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็น
มาตรฐานท่ีประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดร่้วมกนัจดัท าเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของ
ประชาชนทัว่โลก ทั้งน้ี ประเทศไทยเป็นหน่ึงในส่ีสิบแปดประเทศแรกท่ีลงคะแนนเสียงร่วมรับรอง
ปฏิญญาฉบบัน้ีในการประชุมดงักล่าว ซ่ึงจดัข้ึน ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส๓ และมีมติประกาศให้
วนัท่ี  ๐ ธนัวาคมของทุกปี เป็นวนัสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day)   

                                                   
  ผูพ้ิพากษาศาลฎีกา 

๒  วรนุช อุษณกร.ประวติัวนัส าคญัท่ีควรรู้จกั.พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์,๒๕๔๓ 
http://www.volunteerspirit.org อา้งถึงในส านกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัรามค าแหง, วนัสิทธิ
มนุษยชน  ๐ ธนัวาคม, http://www.lib.ru.ac.th/journal/dec/dec10-HumanRight.html 

๓ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, 
กรกฎาคม 2551, หนา้     

http://www.volunteerspirit.org/act7.htm
http://www.lib.ru.ac.th/journal/dec/dec10-HumanRight.html
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  ต่อมาสมชัชาสหประชาชาติมีมติเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๕ ให้ร่างตราสารสิทธิมนุษยชนข้ึน ๒ ฉบบั 
โดยใหใ้ชช่ื้อวา่ กติกา (convenant) ซ่ึงมีเน้ือหาวา่ดว้ยสิทธิทางแพง่และทางการเมืองฉบบัหน่ึง และอีก
ฉบบัหน่ึงวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม โดยผา่นการรับรองเม่ือวนัท่ี  ๖ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๙ และวนัท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕ ๙ ตามล าดบั และต่อมาไดมี้มติประกาศให้ปี ค.ศ.  ๙๙๕-
๒๐๐๔ เป็นทศวรรษแห่งสิทธิมนุษยชนศึกษาของสหประชาชาติ  
 
เหตุผลในการประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
  อรัมภบทของปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนได้ระบุเหตุผลในการประกาศปฏิญญาสากลวา่ดว้ย
สิทธิมนุษยชนวา่  
  “โดยท่ีการยอมรับศกัด์ิศรีแต่ก าเนิด และสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัและท่ีไม่อาจเพิกถอนได้ของ
สมาชิกทั้งมวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติ เป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพ ความยติุธรรม และสันติภาพในโลก  
  โดยท่ีการไม่น าพาและการหม่ินในคุณค่าของสิทธิมนุษยชน ยงัผลให้มีการกระท าอนัป่าเถ่ือน 
ซ่ึงเป็นการขดัอย่างร้ายแรงต่อมโนธรรมของมนุษยชาติ และการมาถึงของโลกท่ีไดมี้การประกาศให้
ความมีอิสรภาพในการพดูและความเช่ือ และอิสรภาพจากความหวาดกลวัและความตอ้งการของมนุษย์ 
เป็นความปรารถนาสูงสุดของประชาชนทัว่ไป  
  โดยท่ีเป็นการจ าเป็นท่ีสิทธิมนุษยชนควรไดรั้บความคุม้ครอง 
  โดยหลกันิติธรรม ถา้จะไม่บงัคบัให้คนตอ้งหันเขา้หาการลุกข้ึนต่อตา้นทรราชและการกดข่ี
เป็นวถีิทางสุดทา้ย  
  โดยท่ีเป็นการจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมพฒันาการแห่งความสัมพนัธ์ฉนัมิตรระหวา่งชาติต่างๆ  
  โดยท่ีประชาชนแห่งสหประชาชาติไดย้ืนยนัอีกคร้ังไวใ้นกฎบตัรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน ในศกัด์ิศรีและค่าของมนุษย ์ และในสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัของบรรดาชายและหญิง และได้
มุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานแห่งชีวิตท่ีดีข้ึนในอิสรภาพอนักวา้งขวาง
ยิง่ข้ึน  

                                                   
๔ วรนุช อุษณกร, http://www.volunteerspirit.org อา้งถึงในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ,  ว ัน สิทธิมนุษยชน  ๐ ธันวาคม,  http://www.lib.ru.ac.th/journal/dec/dec10 -

HumanRight.html 

http://www.volunteerspirit.org/act7.htm
http://www.lib.ru.ac.th/journal/dec/dec10-HumanRight.html
http://www.lib.ru.ac.th/journal/dec/dec10-HumanRight.html
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  โดยท่ีรัฐสมาชิกต่างปฏิญาณท่ีจะบรรลุถึงซ่ึงการส่งเสริมการเคารพและการยึดถือสิทธิ
มนุษยชนและอิสรภาพขั้นพื้นฐานโดยสากล โดยความร่วมมือกบัสหประชาชาติ  
  โดยท่ีความเขา้ใจร่วมกนัในสิทธิและอิสรภาพเหล่าน้ี เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด เพื่อให้ปฏิญาณน้ี
ส าเร็จผลเตม็บริบูรณ์ 
  ฉะนั้น บดัน้ี สมชัชาจึงประกาศปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนน้ี ให้เป็นมาตรฐานร่วมกนั
แห่งความส าเร็จส าหรับประชาชนทั้งมวลและประชาชาติทั้งหลาย เพื่อจุดมุ่งหมายท่ีวา่ปัจเจกบุคคลทุก
คนและทุกส่วนของสังคม โดยการค านึงถึงปฏิญญาน้ีเป็นเนืองนิตย ์ จะมุ่งมัน่ส่งเสริมการเคารพสิทธิ
และอิสรภาพเหล่าน้ี ด้วยการสอนและการศึกษา และให้มีการยอมรับและยึดถือโดยสากลอย่างมี
ประสิทธิผล ดว้ยมาตรการแห่งชาติและระหวา่งประเทศอนักา้วหนา้ตามล าดบั ทั้งในบรรดาประชาชน
ของรัฐสมาชิกดว้ยกนัเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนท่ีอยูใ่ตเ้ขตอ านาจแห่งรัฐนั้น” ๕  
  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนน้ี มีบทบญัญติัรวม ๓๐ มาตรา ท่ีได้รับการรับรองและ
ประกาศโดยขอ้มติสมชัชาสหประชาชาติท่ี ๒ ๗ เอ (III)  
 
ความหมายของสิทธิมนุษยชน 

แมป้ฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนมิไดใ้ห้นิยามความหมายของค าวา่สิทธิมนุษยชนไวโ้ดย
ชดัแจง้  ก็ตาม แต่เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาของบทบญัญติัแห่งปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนแลว้ 
อาจกล่าวไดว้า่ “สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิในชีวิต การด ารงชีวิต สิทธิในร่างกาย เสรีภาพ ทรัพยสิ์น 
ความเท่าเทียม ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลทุกคน” 
 มีขอ้โตเ้ถียงทางวชิาการวา่ควรมีการนิยามความหมายของค าวา่ “สิทธิมนุษยชน” หรือไม่ ซ่ึงมี
ผูใ้หค้วามเห็นในประเด็นน้ีแตกต่างกนัเป็น ๒ ฝ่าย ไดแ้ก่  
    ฝ่ายแรก เห็นว่า ไม่ควรมีค าจ ากดัความหมายของค าว่า “สิทธิมนุษยชน” ไวช้ดัแจง้ 
เพราะ  การใหค้วามหมายของสิทธิมนุษยชนท่ีชดัแจง้ จะสร้างขอ้จ ากดัในการพฒันาของสิทธิมนุษยชน 
  ฝ่ายท่ีสอง เห็นว่า ควรมีการให้นิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนไวใ้นกรอบท่ี
ชดัเจนแน่นอน เพราะ ประโยชน์ในการวนิิจฉยัวา่การกระท าใดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

                                                   
๕ กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๙ – ๒  
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 แต่อยา่งไรก็ดี มีนกัวิชาการของประเทศไทยหลายท่านไดพ้ยายามอธิบายความหมายของค าวา่ 
“สิทธิมนุษยชน” ไวห้ลายท่าน เช่น๖ 
   นายปรีดี พนมยงค์ ศาสตราจารยเ์สน่ห์ จามริก และศาสตราจารยก์ุลพล พลวนั ได้
นิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนไวว้า่ สิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงท่ีติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่ก าเนิด โอนแก่
กนัไม่ได้ มีความเป็นสากล ใช้ได้เสมอ ยกเลิกเพิกถอนไม่ได้ และไม่อาจพรากไปจากมนุษยไ์ด ้
นอกจากน้ีแลว้ ในบางกรณียงัเป็นเร่ืองของความตอ้งการพื้นฐานอนัเป็นธรรมชาติของมนุษย ์
  ศาสตราจารย์วิทิต มนัตราภรณ์ ได้นิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนไวว้่า สิทธิ
มนุษยชนเป็นขอ้อา้งเร่ืองประโยชน์ท่ีตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ย ซ่ึงเป็นการอา้งต่อรัฐ 
  ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ไดนิ้ยามความหมายของสิทธิมนุษยชนไวว้า่ สิทธิมนุษยชน คือ 
สิทธิท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดแลว้รัฐรับรอง และถา้รัฐจะจ ากดัสิทธิประเภทน้ีตอ้งอธิบายให้เหตุผลไดอ้ยา่ง
ชดัเจน หากเป็นสิทธิท่ีรัฐมอบใหรั้ฐ สามารถจ ากดัไดเ้สมอ 
 จากบทนิยามดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิด 
เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลนั้นมีความเป็นมนุษย ์ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยทุ์กคนจ าตอ้งมีเพื่อใช้ในการ
ด าเนินชีวติส าหรับบุคคลนั้นๆ โดยสิทธิเหล่าน้ี ไม่สามารถโอนหรือพรากไปจากมนุษยไ์ด ้ 
  
ประเภทของสิทธิมนุษยชน 
 ประเภทของสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 

of Human Rights) จ  าแนกออกเป็น ๕ ประเภท๗ ไดแ้ก่ 
    . สิทธิพลเมือง (Civil Rights) ไดแ้ก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความ
มัน่คงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกท าร้ายหรือฆ่า สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย สิทธิท่ีจะ
ไดรั้บสัญชาติ เป็นตน้ 

                                                   
๖ ช านาญ จนัทร์เรือง, สิทธิมนุษยชนท่ีคนไทยรุ่นใหม่ควรรู้, (กรุงเทพฯ: บุ๊คเวิร์ม, ๒๕๕ ), หนา้  ๒-
 ๓ อ้างถึงใน ประเภทของสิทธิมนุษยชน, http://noojennn.wordpress.com/โครงงานสิทธิ
มนุษยชน/ประเภทของสิทธิมนุษยชน. 
๗ ช านาญ จนัทร์เรือง, http://noojennn.wordpress.com/โครงงานสิทธิมนุษยชน/ประเภทของสิทธิ
มนุษยชน 
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   ๒. สิทธิทางการเมือง (Political Rights) ไดแ้ก่ สิทธิในการมีส่วนร่วมกบัรัฐในการ
ด าเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นพรรคการเมือง เสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบ สิทธิการเลือกตั้งอยา่งเสรี  
   ๓. สิทธิทางสังคม (Social Rights) ไดแ้ก่ สิทธิการไดรั้บการศึกษา สิทธิการไดรั้บ
หลกัประกนัดา้นสุขภาพ ไดรั้บการพฒันาบุคลิกภาพอยา่งเต็มท่ี ไดรั้บความมัน่คงทางสังคม มีเสรีภาพ
ในการเลือกคู่ครอง และสร้างครอบครัว เป็นตน้ 
   ๔. สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ไดแ้ก่ สิทธิการมีงานท า ไดเ้ลือกงานอยา่ง
อิสระ และไดรั้บค่าจา้งท่ีเหมาะสม สิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
   ๕. สิทธิทางวฒันธรรม (Cultural Rights) ไดแ้ก่ การมีเสรีภาพในการใชภ้าษาหรือ                 
ส่ือความหมายในภาษาท้องถ่ินของตน มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวฒันธรรม การปฏิบติัตาม
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินของตน การปฏิบติัตามความเช่ือทางศาสนา การพกัผ่อนหย่อนใจทาง
ศิลปวฒันธรรมและการบนัเทิงไดโ้ดยไม่มีใครมาบีบบงัคบั เป็นตน้   
 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
  หลงัจากท่ีประเทศไทยเข้าร่วมรับรองปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนไดมี้ความต่ืนตวัใน
การบญัญติักฎหมายเพื่อรับรองสิทธิมนุษยชนดงักล่าวไวใ้นกฎหมายไทย ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะชดัเจนข้ึน
เร่ือยๆ โดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยท่ีใชก้นัมาในอดีตไดก้ล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไวบ้างส่วน 
จนกระทัง่ได้มีการพฒันาบทบญัญติัดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ข้ึนตามท่ีปรากฏในการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยบญัญติัเน้นเร่ืองสิทธิมนุษยชนไวค้่อนขา้งจะ
สมบูรณ์ ดงัปรากฏตามมาตราท่ี ๔ ซ่ึงบญัญติัว่า “ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพของ
บุคคล ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ขอ้   ท่ีกล่าวไว้
วา่ "มนุษยท์ั้งหลายเกิดมามีอิสระเสรีและเท่าเทียมกนั       ทั้งศกัด์ิศรีและสิทธิต่างในตน มีเหตุผลและ
มโนธรรม ควรปฏิบติัต่อจิตวิญญาณแห่งภารดรภาพ" ซ่ึง "ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย"์ เพิ่งได้รับการ
บญัญติัในรัฐธรรมนูญของไทยเป็นคร้ังแรก นอกจากน้ียงัมีบทบญัญติัท่ีรับรองความมีอยู่ของสิทธิ
มนุษยชนไวใ้นเร่ืองต่างๆอีกซ่ึงจ าแนกตามประเภทของสิทธิมนุษยชนทั้งหา้ประการดงักล่าว ไดแ้ก่ 
   . สิทธิพลเมือง (Civil Rights) ไดแ้ก่  
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    ความเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย โดยไม่ค  านึงถึงเพศ ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุ
สภาพทางร่างกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๓๐ 
   การรับรองการมีสิทธิเสรีภาพในร่างกาย การจะไม่ถูกทรมาน ทารุณกรรม หรือการ
ลงโทษโดยวธีิการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม รวมถึงการจบั คุมขงั ตรวจคน้ตวับุคคล หรือการกระท า
ใดอนักระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพไม่ได ้ตามมาตรา ๓   
   หลกัท่ีวา่ “บุคคลจะตอ้งไม่รับโทษทางอาญา เวน้แต่จะไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใช้
อยูใ่นเวลาท่ีกระท านั้นบญัญติัเป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่
โทษท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท าความผดิมิได”้ ตามมาตรา ๓๒ 
   หลกัท่ีว่าในคดีอาญา ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผิดตาม
มาตรา ๓๓ 
  การให้ความคุม้ครองแก่สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความ
เป็นอยูส่่วนตวั ตามมาตรา ๓๔  
  การรับรองเสรีภาพในเคหสถาน ตามมาตรา ๓๕ 
 ๒. สิทธิทางการเมือง (Political Rights) ไดแ้ก่  
   การรับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวธุ ตามมาตรา ๔๔ 
   การรับรองเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร องคก์รเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน ตามมาตรา ๔๕ 
  การรับรองการรวมตวัเป็นชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี     ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตามมาตรา ๔๖ 
   การมีเสรีภาพในการจัดตั้ งพรรคการเมือง ตามมาตรา ๔๗ การคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพยสิ์น และการสืบมรดก ตามมาตรา ๔๘ 
 ๓. สิทธิทางสังคม (Social Rights) ไดแ้ก่  
   การรับรองวา่บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 
๔๓ 
   การรับรองเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๕๐  
    การเกณฑแ์รงงานจะกระท ามิได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจแห่งกฎหมาย ตามมาตรา ๕  
    ความเสมอภาคในการเขา้รับบริการทางสาธารณะสุข ตามมาตรา ๕๒ 
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    การคุ้มครองเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวจากการใช้ความรุนแรงและการ
ปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๕๓ บุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่
การยงัชีพ บุคคลพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ ตามมาตรา ๕๔ และมาตรา 
๕๕ 
  การรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษาและได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา ๕๖ 
  การคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค ตามมาตรา ๕๗ 
  การรับรองสิทธิของบุคคลในการรับทราบขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะ ตามมาตรา 
๕๘ และจากหน่วยราชการ ตามมาตรา ๕๙ 
  การรับรองสิทธิมีส่วนร่วมในการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีของรัฐในการปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง ตามมาตรา ๖๐  
  การรับรองสิทธิในการเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์และรับแจง้ผลการพิจารณา ตามมาตรา 
๖  
   การรับรองสิทธิของบุคคลในการฟ้องหน่วยราชการ ตามมาตรา ๖๒ 
   การรับรองสิทธิบุคคลในการต่อตา้นโดยสันติวธีิ ตามมาตรา ๖๕   
 ๔. สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ไดแ้ก่  
   การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ตามมาตรา ๔๙ 
  ๕. สิทธิทางวฒันธรรม (Cultural Rights) ไดแ้ก่  
      การรับรองเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู ่ตามมาตรา ๓๖ 
   การรับรองเสรีภาพในการส่ือสาร ตามมาตรา ๓๗ 
   การรับรองเสรีภาพในการนบัถือศาสนาตามมาตรา ๓๘ และในการแสดงความคิดเห็น 
ตามมาตรา ๓๙ ทางวชิาการ ตามมาตรา ๔๒  
  ต่อมาเม่ือมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบบัปัจจุบนั ยงัคงมีการบญัญติัรับรองเร่ืองสิทธิมนุษยชนไวต้ามมาตราท่ี ๔ ท่ีบญัญติัวา่ “ศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุม้ครอง”  การละเมิด
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพย่อมขดัต่อรัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงยงัมีบทบญัญติัท่ีคุม้ครองสิทธิมนุษยชนดงัต่อไปน้ี 
   . สิทธิพลเมือง (Civil Rights) ไดแ้ก่  
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   ความเสมอภาคของบุคคลภายใตก้ฎหมายตามมาตรา ๓๐ 
   สิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย จากการถูกทรมาน ทารุณกรรม และการลงโทษ ดว้ย
วธีิการท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม ตามมาตรา ๓๒ 
   เสรีภาพในเคหสถาน ตามมาตรา ๓๓ 
   เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินท่ีอยู ่ตามมาตรา ๓๔ 
    สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และความเป็นอยูส่่วนตวั ตามมาตรา ๓๕  
   เสรีภาพในการส่ือสาร ตามมาตรา ๓๖ 
   สิทธิในการด าเนินกระบวนยติุธรรมทางอาญา ตามมาตรา ๓๙ และ๔๐ 
 ๒. สิทธิทางการเมือง (Political Rights) ไดแ้ก่ 
   เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน ตามมาตรา ๔๕ และ ๔๖ 
   สิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารสาธารณะและการร้องเรียน ตามมาตรา ๕๖ ถึง ๖๒ 
   เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามมาตรา ๖๓ เสรีภาพในกา
รวมกนัเป็นสมาคม สหภาพ สหพนัธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพฒันาเอกชน 
หรือหมู่คณะอ่ืน ตามมาตรา ๖๔ 
   เสรีภาพในการจดัตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา ๖๕ 
   สิทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๘ และ ๖๙ 
  ๓. สิทธิทางสังคม (Social Rights) ไดแ้ก่  
   เสรีภาพในการนบัถือศาสนา ตามมาตรา ๓๗ 
  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ตามมาตรา ๔๙ และ ๕๐  
   สิทธิในการไดรั้บริการทางสาธารณะสุข ตามมาตรา ๕   และสิทธิได้รับสวสัดิการ
ของรัฐแก่บุคคลซ่ึงมีอายเุกินกวา่หกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีรายไดเ้พียงพอในการประกอบอาชีพ รวมถึง
บุคคลพิการและทุพพลภาพ รวมถึงบุคคลไร้ท่ีอยู่อาศยัและไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การด ารงชีพ ตาม
มาตรา ๕๓, ๕๔ และ ๕๕ 
 ๔. สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ไดแ้ก่  
   สิทธิในทรัพยสิ์นซ่ึงไดรั้บความคุม้ครอง ตามมาตรา ๔  และ ๔๒ 
  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๔๓ และ ๔๔ 
 ๕. สิทธิทางวฒันธรรม (Cultural Rights) ไดแ้ก่  
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  สิทธิชุมชนในการอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรม
อนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ ตามมาตรา ๖๖  
  สิทธิของบุคคลท่ีจะเขา้ร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา ๖๗   
   นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบ้ญัญติัถึงองคก์รอิสระ 
ท่ีเรียกวา่ "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" ไวใ้นมาตรา ๒๕๖ และ ๒๕๗ ซ่ึงตามมาตรา ๒๕๖ 
ก าหนดว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีจ านวน ๗ คน พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภาจากผูซ่ึ้งมีความรู้หรือประสบการณ์ดา้นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เป็นท่ีประจกัษ ์โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผูแ้ทนจากองคก์รเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชน และมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง ๖ ปี มีอ านาจหนา้ท่ีตามรัฐธรรมนูญมาตรา๒๕๗ ดงัต่อไปน้ี 
    ( ) ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี
และเสนอมาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระท าหรือละเลยการกระท า
ดงักล่าวเพื่อด าเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
   (๒) เสนอเร่ืองพร้อมดว้ยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู ้
ร้องเรียนว่าบทบญัญติัแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกบัความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
   (๓) เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู ้
ร้องเรียนว่ากฏ ค าสั่ง หรือการกระท าอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา
เก่ียวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 
   (๔) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผูเ้สียหาย เม่ือไดรั้บการร้องขอจากผูเ้สียหายและเป็น
กรณีท่ีเห็นสมควรเพื่อแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
   (๕) เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมาย  และกฏ ต่อรัฐสภาหรือ
คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
   (๖) ส่งเสริมการศึกษา การวจิยั และการเผยแพร่ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน 
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   (๗) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหวา่งหน่วยราชการ องคก์ารเอกชน
และองคก์ารอ่ืนในดา้นสิทธิมนุษยชน 
   (๘) จดัท า รายงานประจ า ปีเพื่อประเมินสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
และเสนอต่อรัฐสภา 
   (๙) อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 
ข้อพจิารณาในบทบัญญตัิรัฐธรรมนูญของไทยกบัความห่วงใยของสหประชาชาติ 

สหประชาชาติได้แสดงความห่วงใยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายพื้นท่ีของโลก 
โดยเฉพาะต่อ   ผูอ้พยพและผูล้ี้ภยั ผูไ้ร้ท่ีอยู่ในประเทศ ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มศาสนา ผูเ้คล่ือนไหว
ทางการเมือง และส่ือมวลชน ต่อการกระท าทารุณเด็ก การใชแ้รงงานเด็ก การเกณฑ์เด็กเป็นทหาร เด็ก
ก าพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กขา้งถนน โสเภณีเด็ก เด็กท่ีติดเช้ือเอชไอวีจากมารดา การลกัลอบคา้อาวุธสงคราม
ขนาดเล็ก กบัระเบิด การท าทารุณต่อนกัโทษ ความแออดัในเรือนจ า การขาดแคลนส่ิงอ านวยความ
สะดวกใหน้กัโทษ๘ 

เม่ือพิจารณาตามขอ้ความขา้งตน้จะพบวา่ สหประชาชาติให้ความห่วงใยต่อกลุ่มบุคคล ทั้งคน
ชาติในส่วนของผูไ้ร้ท่ีอยูใ่นประเทศ กลุ่มศาสนา ผูเ้คล่ือนไหวทางการเมือง และส่ือมวลชน กบับุคคลท่ี
มิใช่คนชาติหรือคนต่างดา้ว ไดแ้ก่ ผูอ้พยพ ผูล้ี้ภยั ชนกลุ่มน้อย แต่รัฐธรรมนูญก าหนดแนวทางในการ
ใช้อ านาจอธิปไตย ซ่ึงเป็นอ านาจของปวงชนซ่ึงเป็นคนชาตินั้นๆ การบญัญติัรัฐธรรมนูญจึงเป็นไป
ในทางคุม้ครองสิทธิของคนชาติ การบญัญติัรัฐธรรมนูญจึงสามารถครอบคลุมได้เพียงกลุ่มบุคคล
ประเภทผูไ้ร้ท่ีอยู่ในประเทศ กลุ่มศาสนา                 ผูเ้คล่ือนไหวทางการเมือง และส่ือมวลชน แต่ไม่
อาจบญัญติัใหค้รอบคลุมไปถึงสิทธิของคนต่างดา้วในส่วนของ  ผูอ้พยพ ผูล้ี้ภยั และชนกลุ่มนอ้ยได ้ 

บทบญัญติัท่ีคุม้ครองสิทธิของผูไ้ร้ท่ีอยู่ในประเทศนั้น ปรากฏตามบทบญัญติัมาตรา ๕๕ ซ่ึง
บญัญติัวา่ “บุคคลซ่ึงไร้ท่ีอยูอ่าศยัและไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพ ยอ่มมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือ
ท่ีเหมาะสมจากรัฐ ” 

                                                   
๘ วรนุช อุษณกร, http://www.volunteerspirit.org อา้งถึงในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ,  ว ัน สิทธิมนุษยชน  ๐ ธันวาคม,  http://www.lib.ru.ac.th/journal/dec/dec10 -

HumanRight.html 
 

http://www.volunteerspirit.org/act7.htm
http://www.lib.ru.ac.th/journal/dec/dec10-HumanRight.html
http://www.lib.ru.ac.th/journal/dec/dec10-HumanRight.html
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บทบญัญติัท่ีคุม้ครองสิทธิของกลุ่มศาสนา ปรากฏตามบทบญัญติัมาตรา ๓๐ วรรคสาม ซ่ึงบญัญติัว่า 
“การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ 
ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขัดต่อบทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได”้ และมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง บญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการ
ถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลทัธินิยมในทางศาสนา และยอ่มมีเสรีภาพในการปฏิบติัตามศาสน
ธรรม ศาสนบญัญติั หรือปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เม่ือไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหนา้ท่ีของ
พลเมืองและไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน” และวรรคสอง 
บญัญติัวา่ “ในการใชเ้สรีภาพตามวรรคหน่ึง บุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครองมิให้รัฐกระท าการใดๆ อนั
เป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อนัควรมีควรได ้เพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของศาสนาลทัธินิยม
ในทางศาสนาหรือปฏิบติัตามศาสนธรรม ศาสนบญัญติั หรือปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือถือแตกต่าง
จากบุคคลอ่ืน” 
  บทบญัญติัท่ีคุม้ครองสิทธิของผูเ้คล่ือนไหวทางการเมือง ปรากฏตามบทบญัญติัมาตรา ๖๓ 
วรรคหน่ึง ซ่ึงบญัญติัว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” และมาตรา 
๖๕ วรรคหน่ึง บญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัจดัตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์
ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อด าเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขตามท่ีบญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญน้ี”  
  บทบญัญติัท่ีคุม้ครองสิทธิของส่ือมวลชน ปรากฏตามบทบญัญติัมาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง ซ่ึง
บญัญติัว่า “พนักงานหรือลูกจา้งของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ หรือส่ือมวลชนอ่ืน ยอ่มมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใตข้อ้จ ากดัตาม
รัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยูภ่ายใตอ้าณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจา้ของ
กิจการนั้น แต่ตอ้งไม่ขดัต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจดัตั้งองคก์รเพื่อปกป้องสิทธิ 
เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกนัเองขององคก์รวชิาชีพ”    
  ส่วนประเด็นความห่วงใยของสหประชาชาติในเร่ืองของการกระท าทารุณเด็ก การใช้แรงงาน
เด็ก      การเกณฑเ์ด็กเป็นทหาร เด็กก าพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กขา้งถนน โสเภณีเด็ก เด็กท่ีติดเช้ือเอชไอวีจาก
มารดา          การลกัลอบคา้อาวุธสงครามขนาดเล็ก กบัระเบิด การท าทารุณต่อนกัโทษ ความแออดัใน
เรือนจ า การขาดแคลนส่ิงอ านวยความสะดวกให้นักโทษนั้น เป็นเร่ืองรายละเอียดท่ีตอ้งบญัญติัใน
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กฎหมายเฉพาะในเร่ืองนั้นๆ โดยไม่จ  าตอ้งบญัติัไวอ้ยา่งชดัแจง้ในรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายหลกัใน
การปกครองประเทศ แต่อย่างไรก็ดีในประเด็นของการท าทารุณต่อนักโทษนั้ น มีบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ วรรคสอง ซ่ึงบญัญติัว่า “การ
ทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดว้ยวิธีการโหดร้ายหรือ             ไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิไดแ้ต่
การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบญัญติัไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการ
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรมตามความในวรรคน้ี” 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
  นบัแต่มีการประกาศใชป้ฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยไดเ้ขา้รับรองปฏิญญา
ฉบบัดงักล่าว ทั้งยงัมีการบญัญติัรับรองสิทธิมนุษยชนไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหลาย
ฉบบั แต่เพิ่งมาให้การรับรองอย่างจริงจงันบัแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และยงัคงมีบทบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยภายใตห้ลกั
สิทธิมนุษยชนต่อมา ซ่ึงยงัคงมีบทบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนท่ีชัดแจ้งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ อีกด้วย และเม่ือพิจารณาบทบัญญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ แลว้ มีบทบญัญติัถึงสาระส าคญัท่ีตรงตามขอ้ห่วงใยเก่ียวกบัคน
ชาติไทยในประเภทของผูไ้ร้ท่ีอยู่ในประเทศ กลุ่มศาสนาผูเ้คล่ือนไหวทางการเมือง และส่ือมวลชน 
รวมถึงยงัครอบคลุมถึงความห่วงใยในการทารุณนกัโทษอีกดว้ย 
 ผูเ้ขียนเห็นวา่บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญติั
รับรองสิทธิมนุษยชนไวอ้ยา่งละเอียดและชดัเจนพอสมควรแลว้ การจะมีบทบญัญติัใดเพิ่มเติมลงไปอีก
ยอ่มจะท าใหบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญขยายออกไปโดยไม่จ  าเป็น ส่วนความห่วงใยในประเด็นอ่ืนของ
สหประชาชาติยงัเป็นรายละเอียด หากน ามาบญัญติัในรัฐธรรมนูญยอ่มก่อความยุง่ยากในการปรับปรุง
แกไ้ข สมควรบญัญติัไวเ้ป็นกฎหมายล าดบัรองลงไป จึงไม่มีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัเก่ียวกบัประเด็นสิทธิมนุษยชน หากแต่มีขอ้เสนอแนะให้ตรวจสอบบทบญัญติั
แห่งกฎหมายของไทยว่าบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนไว้
ครบถว้นหรือไม่ หากยงัไม่มีบทบญัญติัในประเด็นดงักล่าวหรือมีแลว้แต่ไม่ครบถว้น ให้มีการพิจารณา
ความเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบบัเดิมหรือตรากฎหมายฉบบัใหม่ข้ึนเพื่อให้ความ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชน.   
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